
 

 ( בע"מ0222ה מכירת רכב )ש. שלמ
 20-3131299ניר צבי טל':  973צריפין, ת.ד.  –קרית שלמה 

 

כל העסקאות אשר יאושרו ע"י החברה, כפופים לתנאים שסוכמו בין הצדדים ואשר מנויים על גב הסכם זה. לא 
 סמך זה אלא בהסכמת שני הצדדים.ייעשו כל שינויים ו/או תוספות במ

 פרטי לקוח )"הקונה"(

                             ___________שנת ייצור:     בעלות:    מס' רישוי:
  תת דגם:     דגם:     יצרן:

 מס' מנוע:    מס' שילדה:    מנוע:נפח 

   גיר:     צבע:     :יד
 אחריות: כן/ לא     מד אוץ:    טסט עד:

 סוג אחריות:
 הערות:

 ______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      

 הרכבפרטי 

  ת.ז.:    שם פרטי:    שם משפחה:
  מיקוד:    רחוב ומס' בית:     עיר:

 נייד:     עבודה:    טלפון בבית:

 :דוא"ל

 סה"כ:         מחיר הרכב:

 גילוי נאות

 :                            מען    :ח.פ.    :שם המוכר
  מען:    ח.פ.:    שם הבעלים:

יצוין שם  –ים של הרכב )וככל הידוע למוכר, אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר מס' בעלים קודמ
 __________________________________________________________________ ומספר החברה(:

 :פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע למוכר, מיום רישומו לראשונה ועד למועד החתימה על הסכם המכירה
______________________________________________________________________________ 

 _______________מספר דו"ח בדיקה
                                                                                                                                                                                       לקראת מכירה. הרכב עבר תיקוני פח וצבע סביב כחלק מתהליך ההשבחה, כי *** ידוע לקונה

 ____________________________________________(ממצאי בדיקה שנערכה ע"י הלקוח )אם נערכה
ונה ועד למועד החתימה על הסכם טרים שעבר הרכב, ככל הידוע למוכר, מיום רישומו לראשמספר הקילומ

 _______________________________________________________________________ :המכירה
 הרכב שימש ל: השכרה/ ליסינג.

                                                                                                                                                                                      ______________________________________________________________________      הערות:

 הצהרה ואישור )הרכב נמצא בסניף(  

 מס' ______ –הסכם למכירות רכב 
 סניף:________

 
 תאריך חוזה ____/__/__

 
 עסקת המכר שפרטיה רשומים בעמוד זה, כפופה לתנאים האמורים בגב ההסכם ואשר מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 
 
 
 
 
 

  
  

 
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
וכל הפרטים אודותיו, וכן למיטב ידיעת החברה , הובאו לתשומת ליבי פרטי הרכב, מצבו שלפני שחתמתי על מסמך זהעל כך צהיר ריני להה

 פרטי החוזה אשר מצורפים לדף זה. 
 חתימה: _______________   שם: ___________________

 
 

הינו לשביעות רצוני יל, כי הרכב שפרטיו מנויים דלעי את הרכב, חנתלאחר שראיתי ובמאשר מצהיר ו אני, הח"מ _________________ 
מרגע קבלת הרכב אני מצהיר/ה בזאת כי  משקף את מצבו. י ובין החברהמחיר הרכב כפי שסוכם בינ וכן, כי המלאה ומתאים לצרכיי

וכן אבטח את הרכב בביטוח  ו/או בהקדם האפשריבאופן מיידי  ,ככל שאפשר ,על שמיבמרשם משרד הרישוי  אבצע העברת הבעלותלחזקתי, 
  .ה על פי דין  באופן מיידי ככל האפשרחוב

 חתימה: _______________ שם: _________________ 
 

 ________________:_____________________ חתימה:תפקיד_____________ ____:בשם החברה הריני לאשר את האמור לעיל



 

 ( בע"מ0222ה מכירת רכב )ש. שלמ
 20-3131299ניר צבי טל':  973צריפין, ת.ד.  –קרית שלמה 

 

 סניף:________ל בקשה לשינוע רכב
 תאריך ____/__/__

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אני הח"מ ______________, ת.ז. ___________________ מבקש/ת מחברת ש. שלמה מכירת רכב  .1

רה מסניף המכישפרטיו מופיעים לעיל, את הרכב  בורילשנע בע"( החברה)להלן: " ( בע"מ0222)

על בקשה באמצעות חתימתי  ב______________בו הוא מצוי לסניף המכירה ב______________, וזאת

בגין  כולל מע"מ₪  _______סך של  חברהל מסכימ/ה לשלם הנני, זהשינוע ובתמורה לביצוע רכב שינוע ל

 "(. דמי השינוע)להלן:" השינוע

 

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי ידוע לי שבאפשרותי לגשת לסניף המכירה של החברה בו מצוי הרכב שברצוני  .0

, ובכך להימנע מתשלום דמי השינוע בסניף זה ופן עצמאיולאסוף את הרכב המבוקש באלרכוש לרכוש, 

  כאמור לעיל.

 
, ובמידה וטרם חתמתי על הסכם מכר לרכישת הרכב לעיל 0ידוע לי, כי במידה ואבחר לפעול בהתאם לסעיף  .9

 .הנ"ל ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. אין החברה מתחייבת לשמור עבורי את הרכב

 

שישולמו על ידי, לא יושבו לי על ידי החברה במידה ואימנע דמי השינוע ומאשר/ת כי ידוע לי ש הנני מצהיר/ה .4

 קשר לכך.הב על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה /תמוותר הנניו מרכישת הרכב

 על החתום:

 

 ______________ת.ז.: ____________________________                       חתימה: _   שם: _________________

 
 

 חתימה: _______________________  תפקיד:______________________ בשם החברה: _________________
 

 
        

 

 פרטי לקוח/ המבקש

  ת.ז.:    שם פרטי:    שם משפחה:
  מיקוד:    רחוב ומס' בית:     עיר:

 נייד:     עבודה:    טלפון בבית:

 :דוא"ל

 הרכבפרטי 

                             ___________שנת ייצור:     בעלות:    מס' רישוי:
  תת דגם:     דגם:     יצרן:

 מס' מנוע:    מס' שילדה:    נפח מנוע:

   גיר:     צבע:     :יד
 ן/ לאאחריות: כ     מד אוץ:    טסט עד:

 סוג אחריות:
 הערות:

 ______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                      



 תנאי הסכם מכירה

 

 ואמב .1
כותרות הסעיפים  תנאיו. חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתרהמבוא להסכם זה מהווה 

 .הסכם זה לפיהן נוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאיבאות לצורך ה

 העסקה .2
 המוכר מוכר בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מאת המוכר את הרכב.

 הקונהת והצהר .3
לרבות פרטי הרכב, לידיעתו כל ובאו ה ,הסכם זהעל  ומתימצהיר שלפני חתהקונה  .3.1

 הפרטים אודותיו.והמשפטי של הרכב ויתר  , הפיסיו המכנימצבפרטים אודות 

, רישיונותיו, מצב רישום את מצבוב, את הרכוראה  , בחןהקונה מצהיר כי הוא בדק .3.2
על פי דין,  הרכב , רישומי[_____________] , השימוש שנעשה ברכבבו הבעלות

וכי מצבו החיצוני, המכני והמשפטי של הרכב או כל דבר הקשור ו/או הכרוך במצבו 
וכי הוא קונה מתאים לדרישותיו ומטרותיו לשביעות רצונו המלאה ו הרכב מצא את

, והוא מוותר על טענת ( נכון ליום חתימת הסכם זהAs Is) ו כפי שהואאותו במצב
פגם ו/או אי התאמה בקשר עם רכישת כלי הרכב, בכפוף להוראות חוק המכר 

ובהר, כי לגבי קונה אשר קיבל מהמוכר י לעניין אי התאמה נסתרת. 1390 –התשכ"ח 
 9.0יעה  בסעיף כתב אחריות שהעתקו מצ"ב כנספח א' להסכם,  אין בהוראה המופ

" כדי לגרוע (As Isבמצבו כפי שהוא ))את הרכב( קונה אותו  לעיל לפיה הקונה "
 מהוראות כתב האחריות שניתן לקונה, ככל שניתן כאמור.

מצהיר כי ידוע לו שהרכב נבדק ע"י מכון לבדיקת הרכב ו/או ע"י שמאי רכב  הקונה .3.3
 'אכנספח והם  מצורפים  מוסמך וממצאיו הוצגו לעיונו לפני חתימת הסכם זה,

 להסכם זה.

ידוע לקונה כי טופס בדיקת המכון )נספח א'(, נערך ביוזמת המוכר לצרכיו הפנימיים  .3.3
כי לפני שחתם על  בחתימתו על הסכם זה ועל נספחיו,ומאשר מצהיר וכי הקונה 

 הסכם זה יכול  היה ליטול את כלי הרכב לבדיקות נוספות על חשבונו.

ר ליטול את הרכב לבדיקות נוספות, יישא הוא לבדו בעלות במידה והקונה יבח .3.3
הבדיקה והקונה יוותר על כל דרישה כספית מאת המוכר להשתתף בעלות הבדיקה 

 שנערכה מיוזמת הקונה.

היה ובחר הקונה שלא ליטול את הרכב לבדיקה על חשבונו, מוותר הוא בזאת על כל  .3.3
 מכאני ומשפטי של הרכב. יסמצבו הפילטענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר 

בטרם  הרכב עבר תיקוני פח וצבע סביב כחלק מתהליך ההשבחה, כי ידוע לקונה .3.3
 מכירה.

 בבדיקת המכון וכי , אם יימצאו,הליקויים שיימצאולתקן את  מתחייב ואינ מוכרה .3.3
מכירתו יהיה בהתאם ובכפוף לנספח התיקונים עליו  ו/או לאחר תיקון הרכב טרם

מעבר לתיקונים המופעים בנספח התיקונים לא יבוצעו . חתם במעמד הרכישה
.מבלי לפגוע באמור לעיל, בתשלוםהקונה על כל תיקון נוסף יחויב  .תיקונים נוספים

 .ידוע לקונה כי אין אחריות לתיקוני מרכב ולצבע שבוצעו בעבר

של  את מצבו להסכם, משקפת 9המפורטת בסעיף  הרכב תמורתהקונה מצהיר כי  .3.3
 .הרכב

סעיפיו  ימתו על הסכם זה מאשר הקונה שקרא הסכם זה על כל עמודיו,בחת .3.13
טופס בדיקת הרכב ככל שחל, , להסכם זה נספח ב' ונספחיו )לרבות כתב האחריות

או חוות דעת שמאי הרכב והצהרת קבלת רכב(, הבין את תוכנם, לרבות את תוכן 
 ל האמור בהם.ומאשר בחתימתו את כ , ככל שחל,כתב האחריות והתנאים למימושו

 מצב הרכב ותנאי האחריות .3
 לקונהעם מפתח אחד בלבד )במידה וקיים מפתח נוסף יימסר  לקונההרכב יימסר  .3.1

 .ללא חיוב(

בכלי הרכב אביזרים ותוספות כלשהם ,יהיו אלה הותקנו ו/או יותקנו בכל מקרה בו  .3.2
דרישה אך ורק לתנאי האחריות  של היצרן והקונה מוותר על כל טענה ו/או  כפופים

 ., למול המוכרו/או תביעה בקשר לכך

האחריות במקרה בו צוין בנספח להסכם למכירת רכב כי ניתנת אחריות לרכב, הרי ש .3.3
כנספח עלון "הכי אחריות שיש" המצ"ב בבנספח למכירת רכב וכמפורט הינה לרכב 

, . האחריותקונהוהינה בכפוף לתשלום דמי השתתפות עצמית ע"י ה הסכם זהל ב'
ו/או להסבה לצד שלישי  ניתנת להעברהאינה בלבד ולקונה ניתנת  יתנה,ככל שנ
עם זאת, מובהר לקונה בזאת כי לרכב מסחרי לא ניתנת אחריות מאת  .כלשהו

 המוכר, ואולם אין באמור כדי לגרוע מיתרת תקופת אחריות יבואן.

 תהיה האחריות בטלה ומבוטלת. –עם מכירת הרכב לצד שלישי ע"י הקונה  .3.3

 רכבב מסירת החזקהמועד  .3
תוך זמן סביר לאחר חתימת הצדדים על  ימסור לקונה את החזקה ברכבהמוכר  .3.1

ממועד חתימת הסכם זה )מבלי  ימי עבודה 7 -ובכל מקרה לא יאוחר מ הסכם זה
ימי  7רכב תוך החזקה במסר תי ,ברכב תיקונים ויידרשובמידה  לגרוע מהאמור לעיל,

למסור עשה את מירב המאמצים כדי י מוכרה(. עבודה ממועד סיום ביצוע התיקונים
 לא יהיה המוכרבכל מקרה במועד המשוער )אם צוין( אך  החזקה ברכב לקונהאת  

כתוצאה מעיכוב כלשהו  קונהאחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם ל
 .מוכרה אינו בשליטת, אשר מסירת החזקה ברכבבמועד 

שעות מהרגע  70רכב תוך החזקה בולקבל את  וכרמלמשרדי הלהגיע מתחייב  קונהה .3.2
 בע"פ או בכתב  שהרכב מוכן למסירה.ודיע לו  ה מוכרשבו ה

מלוא   קבלתאך ורק כנגד  קונהחזקה ברכב תועבר להלמען הסר ספק, מובהר כי  .3.3
. תקפה ע"י הקונה תעודת ביטוח חובה והצגת על פי הסכם זהעל ידי המוכר התמורה 

אחראי באופן בלעדי לדאוג לקיומו של ביטוח  הקונה לבדו להסרת הספק יובהר כי
 קבלת החזקה בו. חובה לרכב החל מרגע

האחריות לגבי הרכב, לרבות מלוא ישא הקונה ב לעיל, 2.0הקבוע בס"ק החל ממועד  .3.3
תאונות  ,"3ב"כביש  או/ו ב"נתיב המהיר"נסיעה אך לא רק, קנסות, עבירות תנועה,

וכן ב, לרבות אך לא רק, טיפולים, דלק, תיקונים וביטוח וכן בכל הוצאות הרכ
 תשלומי אגרות או היטלים מכל סוג שהוא.

במידה וטרם הושלמה העברת הבעלות ברכב על שם הקונה, יימנע הקונה מנסיעה  .3.3
בנתיב המהיר עד לתום הליך העברת הבעלות ו/או יפעל להסדרת החיוב בגין הנסיעה 

 בד.ב"נתיב המהיר" מראש ועל  חשבונו בל

, ימסור המוכר לקונה את החזקה ברכב וכן את . לעיל2.0הקבוע בס"ק במועד  .3.3
. להסרת הספק או מאומתים ע"י קצין בטיחות מוסמך רישיונות הרכב המקוריים

יובהר, כי עם השלמת תשלום מלוא התמורה על ידי הקונה, יהיה הקונה בעל מלוא 
 מכך. זכויות הבעלות בכלי הרכב, על כל המשתמע

הקונה מתחייב , וכתנאי למסירת החזקה ברכב בפועל . לעיל2.0הקבוע בס"ק עד במו .3.3
 אגרת העברת הבעלות,דמי מסור למוכר תעודת זהות של קונה/י הרכב וכן את ל

וזאת לצורך ולחתום על ייפוי כוח מתאים למוכר, בהתאם לתעריף משרד התחבורה
אחר מילוי כל התנאים עם ול ,העברת הבעלות ברכב על שם הקונה, במשרד הרישוי

ימים מהמועד בו  14המוכר יפעל להעברת הבעלות ע"ש הקונה תוך  בהסכם זה.
 ם לכך מאת הקונה.ינמסרו לידיו ת.ז. הקונה ויתר המסמכים הדרוש

ומסיבות  ,הנקוב לעיללבצע העברת הבעלות במועד  מוכרבמידה ולא יתאפשר ל .3.3
ות עד להסרת המניעה מאת יוארך המועד להעברת הבעל שאינן תלויות בקונה,

 .המוכר

 

 תמורת הרכב .3
בחזית הסכם את התמורה המפורטת ם למוכר כנגד קבלת החזקה ברכב הקונה ישל .3.1

 022,בסניף 214022/17ו/או בהעברה בנקאית לחשבון מס'  בהמחאה בנקאיתזה 
 .או לחשבון אחר שפרטיו יימסרו לקונה בבנק לאומי

דמי קדימה כפי שיוסכם בין הצדדים  במועד חתימת ההסכם ישלם הקונה למוכר .3.2
 במזומן או בכרטיס אשראי או בהמחאה בנקאית.

אליו הגיע  אינו מצוי בסניף המכירה של המוכרבמידה והרכב שמעוניין הקונה לרכוש  .3.3
 , יהיו בידי הקונה שתי אפשרויות:המוכרבסניף אחר של  אלא מצוי הקונה

הרכב שברצונו לרכוש, להגיע בעצמו לסניף המכירה של המוכר בו מצוי  .9.9.1
 ולאסוף את הרכב המבוקש באופן עצמאי.

לבקש מהמוכר לשנע בעבורו את הרכב המבוקש וזאת באמצעות חתימה על  .9.9.0
 ., בטרם חתימתו על הסכם זהבקשה לשינוע רכב

 חזקה ברכבהאי קבלת  .3
 7תוך  רכישתו עבוראת התמורה רכב או לשלם החזקה בלא יבוא לקבל את  קונההיה וה
ה או תדחנלרבות במקרה בו  ,ת המוכר כי הרכב מוכן למסירההודעקבלת מועד ימים מ

זכאי לראות באי הופעת מוכר היה הי ,מצד ג' רכישהבקשתו למימון ה לקונה הלא אושר
, על כל המשתמע על ביטול ההסכםשל הקונה הודעה מצדו הפרת ההסכם וככ קונהה

 ובכתב על כוונת קונה, לאחר שהודיע ללמכור את הרכב לאחר רשאיהיה י מוכרוה מכך
 ימים ממועד משלוח הודעת 7לא תיקן את ההפרה האמורה בחלוף  קונהלפעול כאמור וה

 .המוכר

 מכירה לצד שלישי .3
הקונה  את הרכב עבור צד ג' יחולו עלהקונה במקרה בו רוכש כי אף  ,להסרת הספק יובהר

על פי ההסכם המוכר התחייבויות בהסכם זה, ו פורטותתחייבויות המהכל הבאופן אישי 
לצד ג',  קונהמהו/או המחאה בכל אופן שהוא זה לא  תהיינה ניתנות להסבה ו/או העברה 

 .לכך מראש ובכתב המוכראלא בהסכמת 

 ביטול ההסכם .3

כאמור בסעיף  קבלת החזקה ברכב עד למועדהקונה יהיה רשאי לבטל את הסכם זה  .3.1
אך לא רק לל הוצאות המוכר לרבות יישא הקונה בכ. במקרה זה, להסכם זה 2

  הוצאות שינוע והוצאות נלוות.  

לעיל, יחולטו דמי הקדימה  7בכל במקרה של ביטול ההסכם על פי סעיף זה או סעיף  .3.2
 ששולמו ע"י הקונה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המוכר על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 הפרת ההסכם .13
יחשב להפרה , תה ע"י הקונההסכם זל 3 ,7, 9, 2, 9הפרת סעיפים מוסכם בין הצדדים כי 

 לעיל. 9.0יסודית שבגינה לא יושבו דמי הקדימה ששולמו ע"י הקונה כאמור בסע' 

 כללי .11
ו/או איחור בביצוע הסכם זה יה אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק הילא המוכר  .11.1

 .תובשליט םישירה או עקיפה של גורמים אשר אינמפעולה כתוצאה 
או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים  כל שינוי .11.2

 להסכם.
הסכם זה מבטל כל הסכמים, מצגים, התחייבויות והבנות קודמים שנעשו בין  .11.3

הצדדים בכל הנוגע לעניינים המנויים בו, בין בעל פה ובין בכתב, והוא בא במקום 
 כל הסכמים, מצגים, התחייבויות והבנות אלה.

רכב לידיו הוא יהיה החזקה באת  מוכרמסור היצהיר ומתחייב כי מעת שמהקונה  .11.3
 ויחולו עליו כל החובות החלות על בעלים, אחראי באופן מוחלט ובלעדי לרכב,

תו עם דרישמיד  ,מוכראת ה הוכי הוא ישפעל פי כל דין מחזיק או משתמש ברכב 
אירוע הנובעים מ, יידרש המוכר לשלםדו"ח ש או ,בגין כל תשלום או נזק הראשונה

 .קונהמסירת החזקה ברכב למועד שארע לאחר 
 סמכות שיפוט .12

בלבד, ולהם ו/או בבאר שבע  חיפה ו/או תל אביב ו/או  בפתח תקווה פטהמש יתלברק 
 .בכל סכסוך שיתגלה בקשר עם הסכם זה תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון

 כתובות הצדדים .13
ותרת הסכם זה. כל הודעה בקשר  עם הסכם כתובות הצדדים להסכם זה הן כאמור בכ

זה אשר תינתן ע"י אחד הצדדים,תראה כאילו נמסרה לנמען במועד בו הגיע אליו,ואם 
 ,בתוך שלושה ימי עבודה מעת משלוחהבמועד בו הגיע למענו או  -נשלחה בדואר רשום

 והכל המוקדם מבין השניים.

תי את תוכנו והנני מסכים לכל הבנתנאי הסכם זה קראתי את האמור בכי אשר ל ריניה .13
  ו.ב האמור

 
 שם: _________________ ת.ז.: ______________________ 

 
חתימה: ___________



 

 
 

 מאגרי מידע ודיוור ישיר

 

 ( בע"מ0222ש. שלמה מכירת רכב )מאשר כי מסירת פרטי הזיהוי ונתונים אחרים לחברת  אני הח"מ ______________
ו חברת האם ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות, נעשית מרצוני החופשי וכי ידוע לי "( ו/אהחברה)להלן: "

 שהפרטים הנ"ל דרושים לחברה לצורך ההתקשרות בהסכם זה. 
 

ידוע לי ואני מסכים לכך כי הפרטים והנתונים שימסרו לחברה יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המחוזקים 
יים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל החברה ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של באמצעים מגנטיים ו/או אופט

 החברה העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים או השיווקיים בקשר לשירותים הניתנים על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 
רי המידע הנ"ל וכן בחתימתי מטה אני מסכים לכך שהחברה תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאג

כל מידע אחר שיהיה בידה לחברות הנמנות על קבוצת החברה, וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים ולרבות לצרכי 
 דיוור ישיר, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור.

 
כתובת הדוא"ל המפורטת בהסכם למכירות רכב כל מסמך ו/או דרישה בחתימתי מטה אני מסכים כי החברה תשלח ל
 הממוענים אליי, לרבות חשבוניות מס לתשלום.

 
 
 
 
 

 חתימה: _______________   שם: ___________________



 

 
 

 מודה לך על בחירתך. SIXTלקוח יקר, קבוצת שלמה



 

 
 

 המכירה.  לנוחותך ריכזנו עבורך דגשים עיקריים מהסכם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 להלן עיקרי ההסכם:
 

  ה לבדיקת רכב, מיוזמתה של החברה דו"ח בדיקה שנערך על ידי מכון מורשולנוחותכם מצורף לרשותכם

ם על מצבו הפיזי והמכאני של הרכב וכן על רישיונותיו ומצבו עברתחשוב לוודא כי ולשימושה הפנימי.

 המשפטי ומצאתם אותם לשביעות רצונכם.

 הנכם רשאים כמובן לעשות כן, אך זכרו כי הבדיקה תיערך על רצונכם לערוך בדיקות נוספות לרכב במידה וב

 חשבונכם ובאחריותכם הבלעדית.

 :במידה וברצונכם לרכוש רכב אשר אינו מצוי בסניף בו ביקרתם, תוכלו לבקש מנציגי החברה לשנע  שינוע

בכל מקרה לא  ובהתאם למחירון החברה. את הרכב לסניף לבקשתכם, בכפוף לחתימה על בקשה לשינוע

  .דמי השינועיוחזרו 

 ימי  7-ל עדאשר יתבצע  ,ביטול העסקה יתאפשר אך ורק עד למועד קבלת החזקה ברכב !!!חשוב לזכור

במקרה של ביטול העסקה, לא תהיו זכאים להשבה של דמי הקדימה . מיום חתימתכם על ההסכם עסקים

 אך לא רק בגין שינוע הרכב. ואף תישאו בהוצאות החברה לרבות

  חלק מהרכבים נמכרים עם אחריות מסוג: "הכי אחריות שיש". הנכם מוזמנים לעיין בעלון האחריות ותנאיו

 בטרם הרכישה.

 ימי עסקים מיום החתימה על ההסכם. אנו נעשה כל  7של רכביכם הינו עד תום  תאריך המסירה המשוער

    אנא הקפידו לאסוף אותו בזמן. ם הודעה שהרכב מוכן למסירה.מאמץ על מנת לקצר תקופה זו ונעביר לכ

 ו נאנא ודאו כי הנכם עורכים ביטוח חובה לרכב בטרם קבלת הרכב לרשותכם. הרכב לא יימסר למי שאינ

  כדין.תקפה ביטוח חובה  תעודתמחזיק 

 ך לידי ע"י המצאת כלל המסמכים הנדרשים לשם כ העברת בעלות על שמכם בהקדם וודאהזדרזו ל

!!! חשוב לדעת, כי מרגע קבלת הרכב לרשותכם, הנכם אחראים לכל קנס ו/או עבירת תנועה ו/או נזק החברה

ו/או נסיעה בכביש אגרה וכן להוצאות אחזקת הרכב השונות. שימו לב, כי הנסיעה עם הרכב ב"נתיב המהיר" 

 איננה אפשרית עד לסיום העברת הבעלות על שמכם. 

 ם התמורה יתבצע בהמחאה בנקאית ו/או העברה בנקאית בלבד. אנא וודאו כי : תשלואמצעי תשלום

 קיבלתם את פרטי חשבון הבנק של החברה ושמה המלא מבעוד מועד, לצורך תשלום התמורה. 

 

 בברכה,

 חתימת הלקוח: ______________                         ( בע"מ.0222ש. שלמה מכירת רכב ) 

 פרטי לקוח/ המבקש
  ת.ז.:    שם פרטי:    שם משפחה:

  מיקוד:    רחוב ומס' בית:     עיר:
 :דוא"ל     נייד:    טלפון בבית:

 פרטי הרכב
 

                             ___________שנת ייצור:     בעלות:    מס' רישוי:
  גם:תת ד     דגם:     יצרן:

 מס' מנוע:    מס' שילדה:    נפח מנוע:

   גיר:     צבע:     :יד
 אחריות: כן/ לא     מד אוץ:    טסט עד:

  הערות:     מחיר:    סוג אחריות:


